NUDA-NE s.r.o.
cestovní kancelář
Pojďte s námi změnit všední v nevšední
a nevšední ve všední…

ZIMNÍ DĚTSKÝ TÁBOR (ZDT) – Bílý Potok pod Smrkem
informace pro rodiče
Doprava:
Doprava na ZDT v Bílém Potoce pod Smrkem bude zajištěna autobusem, který
bude přistaven v sobotu 29. 2. 2020 na parkovišti Penny Market u autobusového
nádraží Mělník v 9:00 hod.
Vzhledem k tomu, že cesta autobusy bude trvat asi 2,5 hod., je třeba děti vybavit
přiměřenou svačinou (suché pokrmy, nápoje, ovoce). Pokud dítě trpí nevolností,
upozorněte před odjezdem vedoucího.
Příjezd dětí ze ZDT v sobotu 7. 3. 2020 se předpokládá mezi 11:00 a 11:30 na
parkoviště Penny Market u autobusového nádraží Mělník. Při návratu ze ZDT je
povinnosti zákonného zástupce si své dítě (děti) osobně převzít.
Dokumenty:
Cestovní smlouva – řádně vyplněná a podepsána zákonným zástupcem bude
zaslána co nejdříve:
- poštou na adresu:Gabriela Vacková, Kokořínská 1809, 276 01 Mělník
- elektronicky na e-mail adresu: info@nuda-ne.cz (formát pdf)
- osobně
Potvrzení o bezinfekčnosti – vyplní zákonný zástupce v den nástupu dítěte na ZDT a
dítě odevzdá při nástupu do autobusu. Kopie kartičky zdravotní pojišťovny musí být
vlepena na spodní díl dokumentu.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – Pokud posudek dítě ještě nemá (např. ze
školy v přírodě), nechá si tiskopis potvrdit lékařem. Platnost posudku je 24 měsíců od
data jeho vydání. Posudek bude při příjezdu ze ZDT vrácen zákonnému zástupci.
Všechny dokumenty jsou k dispozici na www.nuda-ne.cz
Úhrada nákladů:
Úhrada nákladů za poukaz činí 4.100,- Kč. Z důvodu možnosti požádat o
příspěvek u svého zaměstnavatele si může zákonný zástupce vyžádat potvrzení o
zařazení dítěte do ZLT nebo fakturu pro zaměstnavatele na úhradu poukazu.
Zákonný zástupce je povinen uhradit tuto částku a odevzdat vyplněnou přihlášku
nejpozději do 15. 02. 2020.
Bankovní spojení: ČSOB Mělník, č. účtu: 240272072/0300. Pokud bude platba
provedena bankovním převodem je nutné jako variabilní symbol uvádět 290220 a do
zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte.
VS a jméno dítěte - NUTNÉ !!!

Vybavení dětí:
Seznam věcí je určen především pro informaci. Za vybavení dětí odpovídá
zákonný zástupce. Kufr (popřípadě jiné pevné zavazadlo) opatřete jmenovkou.
- zimní sportovní oblečení
- teplý svetr
- rukavice
- zimní obuv 2x
- přezůvky
- ponožky
- podkolenky
- přiměřené oblečení na spaní
- oblečení na chatu
- spodní prádlo
- plavky
- 3 trička
- 7 párů ponožek,
- mikina
- hygienické potřeby
- 2 ručníky
- krém na obličej
- kapesníky
- psací potřeby, pastelky, karty, pexeso, kostky….
Doporučení:
Nedoporučujeme dětem brát drahé elektronické hračky, rádia, mobilní telefony,
hygienické přípravky ve sprejích, šperky apod. a hračky, jejichž použití by mohlo být
v kolektivu nebezpečné.
Kapesné dle uvážení rodičů, doporučujeme 150,- Kč.
Návštěvy na ZDT se z výchovných důvodů nedoporučují.

